Kritéria zařazení do reprezentace para plavání 2021
Reprezentační program vychází z dokumentu Strategický plán ČESKÉHO PARA PLAVÁNÍ 2020 - 2024.
Reprezentace je součástí široce založeného programu a osobnosti a individuality v něm mají svými výkony,
přístupem a příkladem otevírat cestu dalším osobám s handicapem k pravidelnému sportování a aktivnímu
prožívání času v dobrém společenství, kde každý má svoje místo.
Vize
Program od rehabilitace k paralympiádám jako inspirace k aktivnímu životnímu stylu osob s handicapem i bez něj.
Poslání
Systematická a koordinovaná příprava sportovců pro vrcholné soutěže World Para Swimming. Stanovení ročního
a čtyřletého (paralympijského) cyklu. Stanovení rozpočtu a zajištění financí pro realizaci programu. Vybudování
sportovního para plaveckého centra v Praze. Vytváření podmínek pro kvalitní paralympijský sport.
Cíle
-sestavení reprezentačních týmů A, B, C a U15 "Paralympijských nadějí" (mladší 15 let) na základě jednoznačných
výkonnostních kritérií
-zajištění celoroční přípravy reprezentantů v mateřských klubech a centrálních soustředění s jedním velkým
kempem (Strakonice) a dalšími víkendovými nebo týdenními soustředění podle personálních, finančních a
časových možností s hlavním cílem zajištění kvalitní přípravy na vrchol sezóny
- zisk kvóty 4 místa pro muže a 4 pro ženy na paralympiádu 2024
-zajištění účasti reprezentace na závodech WPS (Světová série, ME, MS, LPH) podle stanovených nominačních
kritérií
-zajištění účasti týmu Paralympijských nadějí na EPYG, IWAS Junior Games a obdobných soutěžích pro mladé
para plavce
-od 2021 vytvoření týmu C pro účast na rozvojových závodech vyžadujících vyslání jednotné (nikoliv klubové)
reprezentace ČR. Typicky závody IWAS Games, které jsou státní reprezentací, ale není povinně vyžadována
mezinárodní klasifikace. Kritéria pro jmenování do C reprezentace jsou nastavena v odpovídající, tedy rozvojové,
úrovni.
Reprezentace A
Charakteristika: úzká reprezentace od 12 let výše, top plavci s mezinárodní klasifikací usilující o kvalifikaci na
vrcholné závody, tj. PH a MS
Kritéria:
-řádné členství v některém ze svazů ČPV
-řádná mezinárodní klasifikace tělesně postižených World Para Swimming
-individuální výkon alespoň 600 bodů na dlouhém (50m) bazénu
Reprezentace B
Charakteristika: širší reprezentace od 12 let výše, plavci s mezinárodní klasifikací s potenciálem účasti na závodech
Světové série a ME
Kritéria:
-řádné členství v některém ze svazů ČPV
-národní klasifikace s reálnou perspektivou stability třídy i po mezinárodní klasifikaci
-individuální výkon alespoň 400 bodů na dlouhém (50m) bazénu
Reprezentace/výběr/nebo minimální standard C
Charakteristika: minimální kvalifikační standard pro start na závodě pod hlavičkou Czech Republic
Kritéria:
-řádné členství v některém ze svazů ČPV
-národní klasifikace s reálnou perspektivou stability třídy i po mezinárodní klasifikaci
-individuální výkon alespoň 300 bodů resp. 200 bodů u plavců do 14 let včetně zaplavaný na krátkém (25m) nebo
dlouhém (50m) bazénu.
Reprezentace U 15
Charakteristika: výběr nejmladších plavců do 14 let včetně (mladších 15 let) s národní klasifikací s potenciálem
účasti na EPYG, Světových hrách juniorů IWAS, případně i soutěžích WPS (při splnění kritérií soutěže).
Kritéria:
-řádné členství v některém ze svazů ČPV
-národní klasifikace s reálnou perspektivou stability třídy i po mezinárodní klasifikaci
-individuální výkon alespoň 300 bodů resp. 250 bodů u plavců do 12 let včetně zaplavaný na krátkém (25m) nebo
dlouhém (50m) bazénu.
Bodový výkon je počítán vždy dle aktuálně platného bodového systému, který schvaluje STK pro pohárovou sérii.
Výkon pro zařazení do reprezentace A či B musí být zaplaván na závodě Approved nebo Sanctioned WPS
v paralympijské disciplíně pro danou klasifikační třídu plavce.
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K výběru do reprezentace pro daný rok, jsou relevantní výkony od 1. 1. do 31. 12. roku předchozího.
Výjimka: starší výkony se uplatňují pouze v odůvodněných případech jako zranění nebo jinak vynucené pauze
Sestavení týmu
Reprezentační tým sestavuje vedení sportu na základě výše zmíněných kritérií vždy po ukončení kalendářního
roku. Reprezentační tým je zveřejněn na webu reprezentace. Doba, po kterou je sportovec zařazen do
reprezentace, je vždy jeden kalendářní rok. Po uplynutí tohoto období, je sestaven nový seznam reprezentantů dle
stejných parametrů. Vedení sportu může zařadit (přeřadit) plavce do týmu během roku i na základě výkonů v daném
roce.
Finanční zabezpečení
Primárně je činnost reprezentace financována z přidělené dotace NSA a VSC. Na základě výše dotace sestavuje
vedení sportu rozpočet celku i jednotlivých reprezentantů. Financování nákladů na konkrétního reprezentanta nad
rámec přidělené dotace je věcí dohody mezi příslušnými subjekty. Základní východisko pro financování programu:
reprezentační úroveň je výběrovou nadstavbou pro úzkou skupinu osob. Náklady na reprezentační činnost většinou
převyšují přidělenou dotaci a předpokládá se aktivní zapojení samotných reprezentantů do financování jejich
činnosti.
Důvody pro vyřazení plavce z týmu
- ztráta členství v některém ze svazů ČPV
- ukončení sportovní kariéry
- závažné či opětovné porušení reprezentační smlouvy
Složení reprezentačních týmů pro rok 2021
Reprezentace A (pořadí podle bodového výkonu s uvedením klubu a trenéra)
Arnošt Petráček
827b na 50Z, PARA PLAVÁNÍ PRAHA (dále PPP), Jan Nevrkla
Jonáš Kešnar
799b na 200PZ, PPP / PK Jindřichův Hradec, Jan Šimek
Vendula Dušková
675b na 400VZ, SK KONTAKT KARLOVY VARY / Slavia VŠ Plzeň, Václav Babuška
Anežka Floriánková
669b na 100Z, PPP, Jan Nevrkla
Tadeáš Strašík
656b na 100P, PPP / Ústecká akademie plaveckých sportů (ÚAPS), Petr Thiel
Petr Andrýsek
652b na 100P, PPP, Jan Nevrkla
Petr Frýba
634b na 400VZ, PPP / TJ Delfín Náchod, Tomáš Pavelka
Dominika Míčková
615b na 50P, SK KONTAKT BRNO / příprava v PPP, Jan Nevrkla
Reprezentace B
Agáta Koupilová
524b na 400VZ, SKKB, Jan Sommer
Tomáš Hlavinka
475b na 50Z, PPP, Jan Nevrkla
Nicole Habermannová 405b na 100Z, SKKV, Štěpánka Řehořková
Vít Šašek
401b na 100P, PPP, Jan Nevrkla
Kandidáti B týmu (mohou být jmenováni až po mezinárodní klasifikaci)
Eva Linhartová
447b na 100VZ, PPP / PK Jindřichův Hradec Jan Šimek
Josef Duchan
416b na 50VZ, SKKB, Jan Sommer
Reprezentace C

Čermák Matouš
Flekačová Petra
Fojtík Jiří
Holub Jan – klas.
Kratochvíl David
Kulhavá Hana
Kurka Dominik
Mácová Veronika
Ulbrich Pavol
Reprezentace U15
Jakub Vaněk
Alexandra Borská
Nela Zdenka Kuiper

Man Milan
Navrátil Martin
Nestával Ivan
Philippi Michaela
Poláková Anna
Stančíková Adéla
Stárková Markéta
Stiller Petr
Šimonek Adam
371b na 50VZ, SK KONTAKT Ostrava, Bohumil Vaněk
333b na 50Z, PPP, Jan Nevrkla
259b na 50Z, PPP, Jan Nevrkla
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Základní realizační tým
Štěpán Cagaň
Alžběta Řehořková

manažer reprezentace
reprezentační trenérka
PR/FR

Jan Nevrkla

supervize

Případná účast osobních trenérů plavců je řešena individuálně v případě potřeby, účelnosti a dohody o financování.
Lékař a fyzioterapie při celoročním tréninku je věcí klubů.
Lékař a fyzio během reprezentačních akcí se řeší dle možností, hledá se optimální stabilní řešení odpovídající
odborností i finančním možnostem sportu.
______________________________________________________________________________________
Zpracoval: Štěpán Cagaň, předseda STK plavání
Datum: 8. ledna 2021
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